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• A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo é autarquia de regime especial, criada em 2007 pela
Lei estadual nº 1025 e regulamentada pelo Decreto nº 52.455;

• Características do regime jurídico:

Independência decisória

Autonomia administrativa, orçamentária e financeira

Diretores com mandato fixo e estabilidade

• Cabe à ARSESP regular, controlar e fiscalizar os serviços de gás
canalizado e de saneamento básico de titularidade estadual,
preservadas as competências e prerrogativas municipais; exercer
funções de regulação, controle e fiscalização delegadas pelos
demais entes da Federação, especialmente os serviços de
saneamento básico de titularidade municipal.
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Compete à ARSESP:

Cumprir diretrizes da legislação nacional e estadual de saneamento;

Nos serviços de saneamento de titularidade municipal, exercer as
funções de fiscalização, controle e regulação, inclusive tarifária,
delegadas ao Estado, observada a legislação, o instrumento de
delegação e os contratos de outorga celebrados entre o titular e o
prestador de serviço.

Fixar tarifas e proceder a seu reajuste e revisão, assegurando o
equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária, mediante
mecanismos indutores da eficiência e que permitam a apropriação
social dos ganhos de produtividade;

3



A ARSESP exerce a função de regulação do saneamento em 280
municípios do Estado de São Paulo:

• SABESP – 278 municípios

• SANEAQUA – Mairinque

• ODEBRECHT AMBIENTAL – Santa Gertrudes
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ARSESP - ações recentes na regulação econômico-financeira

SABESP :

Fevereiro de 2014: bônus de 30% para redução de 20% ou mais
do consumo de água, para usuários do sistema
Cantareira;

Abril de 2014: extensão do bônus para toda a RMSP;

Maio de 2014: extensão do bônus aos municípios atendidos pela
SABESP na bacia PCJ;

Outubro de 2014: bônus escalonado (10%, 20% e 30%), para
reduções de consumo de 10% ou mais;

Janeiro de 2015: Tarifa de Contingência;
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SABESP (cont.)

Abril de 2014: concluída a 1ª Revisão Tarifária Ordinária da
SABESP, aplicada em dezembro de 2014;

Abril de 2015: autorizado Reajuste Tarifário Anual e procedida
a Revisão Tarifária Extraordinária da SABESP, devido à
crise hídrica e ao aumento dos custos da eletricidade;

Abril de 2017: 2ª Revisão Tarifária Ordinária SABESP;

SANEAQUA – Mairinque

Setembro de 2015: Revisão Tarifária Extraordinária

ODEBRECHT AMBIENTAL - Santa Gertrudes

Em andamento - 1ª Revisão Tarifária Ordinária
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Regulação e seus objetivos:

• Prestação de serviço adequado: 

(Lei nº 8987, de 1995: regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação do 
serviço e modicidade das tarifas. Atualidade: modernidade das 
técnicas, do equipamento, das instalações e a sua conservação, 
bem como a melhoria e expansão do serviço.

• Cumprimento das metas e planos de saneamento

• Prevenir abuso do poder econômico

• Tarifas que propiciem equilíbrio econômico-financeiro e

modicidade tarifária



• Serviço adequado: promover a integração com órgãos de
defesa do consumidor, ter fóruns periódicos de debate;
pautas de qualidade e divulgação sistemática de resultados;

• Transparência e participação: usar mecanismos de consulta
pública e audiência pública com ampla divulgação, de modo a
estimular a participação; qualificar participantes (p.ex. via
integração universidades-sociedade)

• Eficiência: economias de escala, economias de escopo;
compartilhamento de estruturas administrativo-financeiras
do serviço, bem como da regulação técnica e econômica;

• Progresso tecnológico – novos processos, novos materiais e
equipamentos (e “adoção de métodos, técnicas e processos
que considerem as peculiaridades locais e regionais”, além de
considerar “a capacidade de pagamento dos usuários e a
adoção de soluções graduais e progressivas” - Lei 11.445)
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• Custo das novas fontes hídricas: “moderação do consumo”
(previsto na Lei 11.445, também atende razões ambientais)

• Abuso do poder econômico: questão jurídico-política que
reflete, em grande medida, a capacidade de representação
de interesse dos grandes grupos econômicos;

• Cumprimento de Metas e Planos

– Análise e revisão dos contratos existentes, mecanismos de
penalização eficazes e rápidos;

– Políticas públicas setoriais e papel das agências reguladoras
como viabilizadoras das políticas: “Planos de Negócios”
das prestadoras devem contemplar os interesses das
políticas públicas, e o estabelecimento de mecanismos
regulatórios compensatórios;
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